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Olen Irina Halminen, Pyhäselän, Reijolan, 
Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Heinä-
vaaran kirjastojen uusi johtaja. Minut 
palkattiin Kaisu Kärnän seuraajaksi viime 
syksynä. Aloitin työt joulukuun alussa va-
rovaisin askelin harjoittelemalla monen-
laisia uusia asioita niin Joensuussa kuin 
täällä vakiotyöpisteelläni Hammaslahdes-
sakin. Aivan vieras Pyhäselän kirjasto ei 
minulle onneksi ollut, sillä olen asunut 
Suhmurassa vuosina 2002–2007, jolloin 
käytin paljon kirjastopalveluita ja pienen 
hetkisen häärin myös kirjaston henkilö-
kunnan tiloissa. 

Olen kotoisin Etelä-Suomesta, Klaukka-
lasta, mistä päädyin näille nurkille heilan 
perässä. Pohjois-Karjalassa olen noin 
12 vuoden aikana kiertänyt Suhmurasta 
Rääkkylään ja sieltä Outokummun kautta 
vastikään Joensuuhun eli käytännössä 
on tullut pyörähdettyä Pyhäselkä-järven 
ympäri. Olen opiskellut Joensuun yliopis-
tossa kulttuurientutkimuksen koulutus-
ohjelmassa maisteriksi ja myöhemmin 
täydennyskouluttautunut kirjastoalalle. 
Tällä hetkellä suunnittelen jatko-opintoja, 
ikuinen opiskelija kun tunnun olevan. On-
neksi haasteita riittää myös mielenkiintoi-
sen työn kautta. 

Huhti-toukokuussa pääsemmekin koko 
henkilökunnan voimin koulunpenkille. 
Monissa Pohjois-Karjalan kirjastoissa 
on nimittäin edessä järjestelmänvaihto. 
Saamme uuden kirjastojärjestelmän ja 
verkkokirjaston toukokuun loppupuolella. 
Tästä syystä kaikki Joensuun seutukirjas-
ton toimipisteet (Jokunen-kirjastot) ovat 
kiinni 24.5.–1.6. Verkkokirjasto on kiinni 
24.5.–2.6. Mainittuna aikana lainoja ei 
voi uusia eikä varauksia tehdä. Nykyinen 
kirjastojärjestelmämme kuitenkin huolehtii 
siitä, ettei eräpäiviä satu tuolle aikavälille. 
Siirrämme myös noutoa odottavien vara-
usten viimeistä noutopäivää, jos se sattuu 
kiinnioloajalle. Emme voi palauttaa lainoja 
kiinnioloaikana, sillä meillä ei tuolloin ole 
toimivaa kirjastojärjestelmää, joten kesä-
kuun ensimmäinen viikko on ruuhkainen 
uuden kirjastojärjestelmän ensimmäinen 
testiviikko. Jännitystä on siis luvassa!

Jotteivät uudistukset jäisi tähän, täytyy 

kertoa myös remonttiaikeistamme. Si-
sustussuunnittelija Minna Nirkko vetää 
kirjastomme remonttisuunnittelua innok-
kaasti ja idearikkaasti, asiakaslähtöisesti 
ja osallistavasti. Olemme Minnan kanssa 
keränneet kirjastonkäyttäjien mielipiteitä 
Pyhäselän kirjaston sisustuksesta, tilois-
ta ja palveluista. Meitä ovat auttaneet 
loistavien ideoiden ja palautteiden avulla 
niin lapset ja nuoret, perheet kuin hiukan 
iäkkäämmätkin henkilöt. Remonttia suun-
nitellaan huolella koko tämän vuoden ajan 
ja varsinainen toteutus tapahtuu vuoden 
2015 puolella. Tarkoitus on pientä pintare-
monttia -periaatteella, kierrättämällä, tuu-
naamalla ja joustavalla yhteistyöllä saada 
Hammaslahteen nykyaikainen tila, joka on 
kirjaston lisäksi myös mukava kohtaamis-
paikka kaikenikäisille. Kirjaston remontti-
suunnitteluun voi osallistua kertomalla 
oman näkemyksensä unelmakirjastostaan 

tai siitä, mitä kirjastosta tulisi löytyä, mil-
lainen pohjaratkaisu olisi mukava, tarvi-
taanko kirjastoon pehmeämpiä istuimia 
tai vaikkapa kahviautomaatti… Näistä 
mietteistä voi kirjoittaa joko minulle: iri-
na.halminen@jns.fi tai Minnalle: minna.
nirkko@kallamedia.com. Otamme kaikki 
palautteet kiitollisina vastaan!

Lopuksi tiedotan toukokuussa voimaan 
astuvista kesäaukioloajoistamme, jotka 
ovat hiukan erilaiset kuin viime vuonna. 
Pyrimme siihen, että Hammaslahdessa 
kirjastoon pääsisi sekä ilta- että aamuai-
kaan. Reijolassa kesäaukioloajat säilyvät 
ennallaan. 

Näkemisiin ja mukavaa kevättä ja kesää!

Kirjastokuulumisia

Pyhäselän kirjaston 
(Hammaslahti) 
kesäaukioloajat 2.5.–15.8.2014
 
MAANANTAI 13–19
TIISTAI  10–16
KESKIVIIKKO 13–19
TORSTAI 10–16
PERJANTAI  10–15

Reijolan kirjaston kesäaukioloajat
2.5.–15.8.2014

MAANANTAI- 
TIISTAI  13–19
PERJANTAI 10–15

Irina Halminen
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Pyhäselän lukiolla 
vietettiin ruotsi -viikkoa

Kyläyhdistys

Ruotsinsuomalainen 
räppäri Jesse P Pyhäselän lukiolla.

Hammaslahden seudun kyläyhdistyksen 
hallitus vuodelle 2014 on valittu. Hannu 
Holopainen jatkaa puheenjohtajana, va-
rapuheenjohtajana, rahastonhoitajana ja 
jäsenrekisterin hoitajana toimii Anja Haa-
taja. Sihteeriksi valittiin Leena Partanen. 
Muina hallituksen jäseninä ovat Seija Pir-
honen, Hannes Rossi ja Liisa Mähönen. 
Uusina hallituksessa aloittivat Sari Pitko 
ja Jari Aho.

Hammaslahteen rakennetaan
Tänä vuonna rakennetaan Hammaslah-
dentien ja Vuokkolantien risteysalueel-
le suojatie, josta on yhteys Hammas-
lahdentien kevyenliikenteen väylään. 
Hammaslahdentien ja Kaksostien välille 
Vuokkolantien varrelle tehdään myös ke-
vyenliikenteenväylä. Kaksostien varrelle 
rakennetaan katuvalaistus.

Pyhäselän terveysasemalle rakenne-
taan asiakasvastaanottoWhuone. 

riimityksiä laulamalla. Luokassa oli huikea 
tunnelma ja oppilaiden mielestä vierailu oli 
todella hauska. Ruotsi-viikko toi mukavaa 
vaihtelua oppilaille ja opettajille ja moni 
sai rohkeutta puhua ruotsia käytännössä 
artistien kanssa.

Helinä Pakarinen

Kyläyhdistyksen toiminta 
vuonna 2014

Kesällä kyläyhdistys järjestää Hammas-
lahdessa muun muassa torikirppispäiviä. 
Syyskuussa järjestetään retki Kalliojärvel-
le ja melontaretki Lotokan- Nivanjoelle.

Ilkivaltaa Elovaaran laavulla
Joensuun kaupungin rakentamalla ja yl-
läpitämällä Elovaaran laavulla on rikottu 
paikkoja. Vessan ikkunat oli kivitetty rikki 
ja vessan pyttyä runneltu. Opastetaulun 
yhteydessä olevasta ilmoitustaulusta re-
vitty saranoiltaan ovi. Laavun makkaran-
paisto ritilää väännetty ja istuinpenkkiä 
poltettu. Aika ajoin laavulta häviää myös 
polttopuita.

Viime kesänä ohikulkija huomasi, kun 
hammaslahtelaiset pikkupojat laskivat ma-
tonpesupaikalla vettä maahan. Ohikulki-
jan huomautettua poikia asiasta, hän sai 
pojilta vastaukseksi v-alkuisia sanoja ja 
turpaankin uhattiin antaa.

Joensuun kaupunki on korjannut riko-
tut paikat. Mikä on meidän kaikkien yh-
teiseen käyttöön tarkoitettujen paikkojen 
tulevaisuus? Miten pitkään niitä kannattaa 
korjata?

Iltamat Nuorisoseurantalolla
Kyläyhdistys ja Onnenmurujayhdistys jär-
jestivät 4.4 iltamat Nuorisoseurantalolla. 
Hauskan ja monipuolisen ohjelman jäl-
keen tanssittiin orkesterin tahdissa. Ilta-
mien tuotto oli tarkoitus luovuttaa lasten 
hyväksi paikalliselle MLL-yhdistykselle. 
Iltamayleisön vähyyden takia tuottoa ei 
tällä kertaa tullut.

Käsityöliike Iitiikistä ja Hammaslahden 
kukka- ja hautauspalvelusta on mahdol-
lista ostaa kyläyhdistyksen painattamia 
Hammaslahti-postikortteja.

Kyläyhdistyksen järjestämistä tapahtu-
mista ilmoitetaan kauppojen ilmoitustau-
luilla, Siwan parkkialueen ilmoitustaulul-
la, kirjastolla olevalla ilmoitustaululla ja 

Viikolla 15 vietettiin Ruotsi-viikkoa Pyhä-
selän lukiolla ja yläkoululla. Maanantaina 
pidettiin ruotsin kieleen liittyviä aamu-
navauksia ja välituntisin soi yläkoululla 
ruotsinkielinen musiikki. Tiistaina oli vuo-
rossa ”Cirkuskalaset” eli korkeatasoinen 
sirkus esiintyi yläkoululaislle. Ohjelmas-
sa oli jongleerausta, nuorallakävelyä ja 
akrobatiaa. Oppilaat pääsivät myös itse 
kokeilemaan sirkustemppuja, mikä oli erit-
täin hauskaa. Oman haasteensa oppilaille 
toi se, että esiintyjät kommunikoivat vain 
ruotsiksi.

Keskiviikkona oli vuorossa Teatteri Tai-
mine, joka esitti ”True Love Sucks”-näy-
telmän. Se oli hyvin humoristinen ja esi-
tyskielenä oli sekä suomea että ruotsia.
Keskiviikkoiltapäivänä saivat lukiolaiset 
vieraikseen Jesse P:n, joka on ruotsin-
suomalainen rapartisti. Hän rohkaisi luki-
olaisia puhumaan ruotsia ja hän järjesti 
räppityöpajoja, joissa oppilaat riimittelivät 
ruotsiksi ja esittivät omia ruotsinkielisiä 
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Yritysuutisia

Sisustustalo Hoviaho

Hoviahontiellä sijaitseva entinen rautatie-
virkailijoiden talo on saanut uuden omista-
jan. Joensuun kaupunki myi museonakin 
toimineen rakennuksen Jaana Lundber-
gille. Sisustustalossa vietettiin avajaisia 
viime vuoden marraskuussa. Aikaisem-
min Jaana on ollut yrittäjänä Iisalmessa 
10 vuotta. Koulutukseltaan hän on tekstii-
liartenomi, verhoilija ja sisustussuunnitte-
lija. Sisustustalon verstaassa Jaana tekee 
kalusteiden kunnostamista ja verhoilua. 
Palveluihin kuuluu myös verhojen, tyyny-
jen, peitteiden, kalusteiden irtohuppujen 
ja patjojen päällysteiden ompelut sekä 
museoautojen verhoileminen. Puodis-
sa myydään kunnostettuja kalusteita ja 
piensisustustuotteita. Alihankintana on 
mahdollista saada puusepän palveluita 

Taksi ja Tilausajot  
Osmo Vänskä

Osmo Vänskän taksipalveluita saa nyt 
myös Hammaslahdesta. Maaliskuusta 
lähtien kyydintarvitsijoita on palvellut ham-
maslahtelaisille tuttu taksinkuljettaja  Sari 
Toivonen. Taksinkyytiin mahtuu kuskin 
lisäksi 8 matkustajaa, autossa on myös 
inva- ja paarivarustus. Vänskän taksilla 
tehdään muun muassa Kelan ja Joensu-
un kaupungin välittämiä kyytejä. Auton voi 
tilata ajoon ympäri vuorokauden.

Hannu Holopainen

Jaana Lundberg

Sari Toivonen

Sisustustalo on avoinna
ti-pe klo 10-17

Muuna aikana sopimuksen mukaan
Puh. 050 5385067

kyläyhdistyksen kotisivuilla. Kirjastolla on 
kyläyhdistyksen postilaatikko, johon voit 
jättää kyläyhdistykselle terveisiä.

Hammaslahden seudun kylä-
yhdistyksen kotisivut

Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoit-
teesta www. hammaslahti.fi  

Tule kyläyhdistyksen sivuille, jossa voit 
liittyä kyläyhdistyksen varsinaiseksi tai 
kannatusjäseneksi, voit keskustella blo-
gissa ja tehdä aloitteita sekä antaa kylä-
yhdistykselle palautetta.

Hannu Holopainen 
puheenjohtaja

ja asiakkaille räätälöityjä mittatilauska-
lusteita. Sisustustalosta voi kysyä myös 
uudisrakentamis- ja remonttipalveluita.
Toukokuussa sisustustalolle avataan ko-
tisivut sisustustalohoviaho.fi

Hannu Holopainen

Iltamat Nuorisoseurantalolla.
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Ratkaise arvoitus 

Arvoitus 1.  
Isä paksu, äiti pieni, tytär äitinsä sisällä 
vielä. Arvoitus liittyy peltoon.

Arvoitus 2.  
Musta kuin metso, ei olekaan metso, 
ulkomaan marjoja kupu täynnä.

Arvoitus 3.  
Kurki juosta kuikottaa 
rautaisissa saappaissa.

Arvoitus 4.
Pää palaa, perä märkänee.

Arvoitukset

Lähetä vastauksesi 20.5.2014 mennessä 
holopainenhs@outlook.com tai soita 
p. 050 5222835

Arvoituksia eniten oikein saaneiden 
kesken arvotaan kahvipaketti.
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Ohvanan kyläläisiä 1933

Vanhat valokuvat kertovat
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Kaivoksen perustaminen

Geologinen tutkimuslaitos suoritti maaperämittauksia Hammas-
lahden Honkavaaran Lähekorven alueella 1960-luvun puolivälis-
sä. Maisteri Osmo Nykänen havaitsi syksyllä 1966 kuparikiisua 
kalliopaljastumasta hiukan nykyisistä avolouhoksista pohjoiseen. 
Ensimmäinen lähinnä koeluontoinen poraus tuotti 0,65 % kuparia 
1,5 metrin matkalla. Tämä oli tarpeeksi ja laajempialaiset geo-
fysikaaliset mittaukset lähiympäristössä aloitettiin 1968.Vuoteen 
1970 mennessä käyttökelpoinen malmi oli saatu kartoitettua.

Outokumpu Oy kiinnostui löydetystä esiintymästä ja 6.5.1971 
valtioneuvoston päätöksellä luovutti valtio malmiesiintymän val-
tauksineen ja tutkimustuloksineen Outokumpu Oy:lle. Esiinty-
mästä yhtiö maksoi valtiolle kertakorvauksena 0,35 miljoonaa 
markkaa. Yhtiö järjesti 14.5. Pyhäselässä tiedotustilaisuuden 
kunnan edustajille sekä lehdistölle. Tilaisuudessa tuotiin esille, 
että tutkimuksia jatkettaisiin ja kaivoksen perustaminen tulisi ky-
seeseen vain siinä tapauksessa, että yhtiön itsensä suorittamat 
jatkoselvitykset antaisivat siihen aihetta. Kaivoshanke oli Pyhä-
selän kunnalle tärkeä, muuttotappiollinen kunta oli pahoissa ta-
loudellisissa vaikeuksissa ja tarvitsi piristysruisketta.

Kaivos rakennetaan
Toivottu piristysruiske toteutui, sillä Outokumpu päätti aloittaa 
kaivoksen rakentamisen järjestäen ensin tiedotustilaisuuden 
kunnassa 23.6.1971. Rakennustyöt oli määrä aloittaa saman 
vuoden loppukesästä. Jo kaivosprojektin alkuvaiheessa oli sel-
vää, että kaivoksen saaminen kannattavaksi olisi haasteellista. 
Laskelmien perusteella malmia olisi noin 5,4 miljoonaa tonnia, 
josta käyttökelpoista olisi todennäköisesti vain noin 2,5 miljoonaa 
tonnia. Muu osa malmiosta oli köyhempää kuparipirotemalmia 
ja heikkotasoista kupari-sinkkimalmia. Vuosittaiseksi louhintata-
voitteeksi otettiin 400 000 tonnia. Tällä tahdilla malmin arvioitiin 
riittävän kuudeksi tai seitsemäksi vuodeksi.

Kaivoksen tulo merkitsi rakentamista myös kunnalle. Kaivos-
yhtiö ja kunta neuvottelivat työntekijöille Hammaslahteen raken-
nettavista asunnoista. Kaivosyhtiön, kunnan ja rakennusyhtiön 
kesken perustettiin asunto-osakeyhtiö, joka rakensi Hammas-
lahteen kerrostalon ja kaksi rivitaloa.

Kaivoksen harjannostajaiset pidettiin syyskuussa 1972. Tilai-
suus oli hyvin juhlallinen ja juhlapuheissa luotiin ylevä kuva Py-
häselän siirtymisestä maatalousyhdyskunnasta teollisuusyhdys-
kunnaksi. Juhlan lopuksi soitettiin Suhmuran Santra ja laulettiin 
Karjalaisten laulu.

Kaivos avataan
Valmistuttuaan ja täyteen vauhtiin päästyään kaivos työllisti suo-
raan keskimäärin noin 120 henkilöä ja Outokummun tavoitteena 
oli palkata mahdollisimman paljon paikallista väkeä. Työt lähtivät 
käyntiin keväällä 1973 toivotulla tavalla, vaikka osa työntekijöistä 
olikin aluksi kaivostyöhön tottumatonta. Toiminnan alkuvaiheessa 
työntekijöitä oli yhteensä noin 60, mutta parissa vuodessa työn-
tekijöiden määrä nousi yli 140. Suurin osa heistä oli raskaan pe-
rustyön duunareita, toimihenkilöiden määrä vuonna 1975 oli 19. 
Ensimmäiset pari vuotta työskenneltiin avolouhoksessa, mutta 
vuodesta 1975 alkaen siirryttiin enimmäkseen maan alle.

Kaivoksen rakennukset ja avolouhokset eivät sinällään kä-
sittäneet kovinkaan suurta alaa, mutta kaivosaluetta kasvatti 

Hammaslahden kaivos

huomattavasti toimintaprosesseihin kuuluneiden jäte- ja selkey-
tysaltaat, joiden kokonaispinta-ala oli noin 35 hehtaaria. Proses-
siveden käyttö toteutettiin kaivoksella täydellisen kierrätyksen 
periaatteella, käytetty vesi johdettiin jäte- ja selkeytysaltaisiin ja 
taas takaisin. Ympäristöön vettä oli tarkoitus päästää vain vuo-
denaikatulvien yms tilanteiden yhteydessä. Itse malmi proses-
soitiin rikastamossa noin 25 % rikasteeksi, jonka jälkeen rikaste 
kuljetettiin Hammaslahden rautatieasemalle, josta malmin matka 
jatkui Outokummun Harjavallan tehtaille.

Kaivoksen loppuminen
Siitä lähtien kun kaivos päätettiin perustaa, tiedettiin, että kaikki 
olisi vain väliaikaista. Ensimmäisten arvioiden perusteella mal-
mia riittäisi noin 6-8 vuodeksi. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että kaivoksen tuomasta taloudellisesta piristyksestä huolimatta 
kunta joutui alusta asti varautumaan tai ainakin tiedostamaan 
kaivostoiminnan loppumiseen liittyvät ongelmat.

Malmivaroja kartoitettiin koko ajan ja ennusteet kaivoksen eli-
niästä vaihtelivat sitä mukaa kun tutkimustuloksia saatiin. Yksi 
määrittelyjä vaikeuttanut tekijä oli malmiesiintymän sijainti pystys-
uorassa. Tätäkin olennaisempaa kaivoksen toiminnan kannalta 
oli malmin kuparipitoisuus ja maailmanmarkkinahinnat, missä 
määrin kaivoksen ylläpito olisi kannattavaa?

Lopulta malmia riitti vuoteen 1986. Kaivosalan lehti Kaivoskier-
ros raportoi tilanteesta tuoreellaan helmikuussa 1986. Alkuperäis-
laskelmiin nähden malmia oli riittänyt kaksinkertaisen ajan, mutta 
missään vaiheessa kaivoksesta ei tullut mitään varsinaista “kulta-
kaivosta“, kannattavuus oli koko toiminta-ajan ollut keskivertoa tai 
heikkoa. Työvoimaa oli vähennetty 1980-luvulle tultaessa, mutta 
siitä huolimatta taloudelliset tavoitteet eivät olleet täyttyneet.

Vuoden 1985 ja 1986 aikana voitiin puhua jo tuotantokriisistä. 
Raakkulaimennus, valmistavien töiden huomattava jälkeen jäänti 
ja malmipula johtivat tuotantokatkoksiin eikä kaivoksen tilanne 
näyttänyt lainkaan hyvältä. Tilannetta pyrittiin korjaamaan muun 
muassa siirtymällä kolmivuorojärjestelmään, mutta malmin ar-
voon maailmalla ei pystytty vaikuttamaan. Kaivoksen käyttökate 
oli vuonna 1985 2,2 miljoonaa markkaa pakkasen puolella eikä 
malmin kuparipitoisuus ollut asetettujen tavoitteiden mukainen. 
Tavoitteeksi oli asetettu 1,46 % mutta toteutuma oli 1,09 %.

Kaivoksen toiminnan jatkamisessa olikin kyse enää henkilös-
töpolitiikasta. Alkuvuodesta 1986 toiminnan arvioitiin jatkuvan 
toukokuuhun 1987. Aikataulussa oli kysymys jokaisen työpaikan 
säilyttämisestä mahdollisimman pitkään. Kaivoksen työntekijöi-
den joukossa tilanne otettiin vakavasti. Jokainen kohdallaan joutui 
miettimään tilannettaan, jäädäkö vai lähteä ja mistä uutta työtä 
löytyisi? Työntekijöiden joukossa vallitsi myös käsitys siitä, että 
kaivoksen tappiollisuus johtui ennen kaikkea työvoimapolitiikasta, 
eikä niinkään esimerkiksi malmin vähyydestä.

Kaivoksen pohja “tervattiin” 25.9.1986. Tässä vaiheessa ol-
tiin päästy +545 vti tasolle eli yli puolen kilometrin syvyyteen. 
Syksyn aikana tuotantomäärät olivat vielä suuret ja taloudellinen 
tulos koheni huomattavasti. Hyvä syksy ei kuitenkaan kokonais-
tilannetta muuttanut ja viimeiset malmitonnit maan alta ajettiin 
21.11.1986. Rikastamon toiminta lopetettiin muutama päivä myö-
hemmin, työntekijä Seppo Niiranen pysäytti rikastamon tankomyl-
lyn 25.11.1986 klo 01.06.Yksi aikakausi oli päättynyt.

Kaiken kaikkiaan kaivoksesta louhittiin malmia 5,6 miljoonaa 
tonnia, josta kuparia oli 58 700 tonnia, sinkkiä 6700 tonnia, kul-
taa 1300 kiloa ja hopeaa 38000 kiloa. Tunneleita oli kaivettu yli 
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40 kilometriä ja syvyyttä kaivoksella oli yli 
puoli kilometriä. Kaivos työllisti täydessä 
mitassaan 120 henkilöä plus urakoitsijan 
palveluksessa olleet ihmiset ja satunnaiset 
ulkopuoliset.

Jälkipyykki
Kaivosalueen markkinointi- ja kehittä-
misprojektin loppuseminaari pidettiin jou-
lukuussa 1987 ja tuolloin todettiin, että 
kaivosalueen kehittäminen yritystoimin-
ta-alueena oli saatu hyvälle alulle ja että 
erityisesti alueelle jääneet rakennukset on 
saatu uudelleen käyttöön. Kunta oli osta-
nut maa-alueet ja rakennukset Outokumpu 
Oy:ltä tammikuussa 1987 ja myi ne edel-
leen marraskuussa 1987 Minova Ky:lle, 
joka oli siirtynyt tiloihin Hammaslahdesta jo 
saman vuoden keväällä. Toipumisprosessi 
pitkään pelätystä kaivoksen loppumisesta 
oli jo siis vahvasti käynnissä.

Toipuminen ei kuitenkaan kohdistunut 
kaivokselta työttömäksi jääneisiin. Pari 
vuotta kaivoksen sulkemisen jälkeen 
tehdyn selvityksen mukaan, kaivoslaiset 
kokivat jääneensä elvytys- ja tukitoimien 
ulkopuolelle. Uusia työpaikkoja kyllä syn-
tyi ,mutta se ei koskettanut heitä. Kunta 
oli panostanut yrittäjyyteen, mutta yrittä-
jyys ei juurikaan kaivoslaisia innostanut. 
Oli myös huomattu , että alkuun kaavail-
tu helppo jatkotyöllistyminen ei ollutkaan 
niin yksinkertaista, lähes kaikki kaivokselta 
työttömäksi jääneet tarvitsivat uudelleen-
koulutusta työllistymisen tueksi.

Eniten kaivoksellisia kaihersi katteet-
tomiksi osoittautuneet lupaukset työllis-
tymisestä uuteen vankilaan. Kauppa- ja 
teollisuusministeriön kaivospaikkakuntien 
kehittämistoimikunta oli esittänyt korvaa-
viksi työpaikoiksi lääninvankilaa sekä 
Mulo- Niittylahti alueelle sijoitettavaa jär-
jestelyratapihaa. Kunta näitä tavoitteita 
aktiivisesti ajoikin.

Pyhäselän tiedustellessa mahdollisuutta 
kouluttaa kaivoksen työntekijöitä vangin-
vartioiksi, tuli oikeusministeriöltä vastaus, 
että koulusta on juuri uudistettu ja kritee-
reitä tiukennettu siinä määrin, että mitään 
erityisjärjestelyjä ei voisi edes harkita. 
Samoin rautatiehallinto ilmoitti ,että mah-
dollinen järjestelyratapihahanke ei olisi 
ajankohtainen ainakaan 15-20- vuoteen. 
Valtio vesitti siis molemmat itse esittämän-
sä tukitoimenpiteet kaivoslaisten korvaa-
viksi työpaikoiksi.

Mitä kaivokselle kuuluu 
nykyään?  

Kaivoshanke ei herättänyt 1970-luvun 
alussa vastustusta lainkaan siinä määrin, 

mitä 2000-luvulla on huomattu tapahtuvan. 
1970-luvulla ei oltu vielä herätty ympäris-
töongelmiin samalla tavalla kuin nyt, vaan 
ajateltiin ensisijaisesti työllisyyttä. Työlli-
syyttä ajattelevat kunnanisät nykyäänkin. 
Kansalaisten  keskuudessa herkkyys vas-
tustaa kaivoshankkeita johtuu osaksi myös 
siitä syystä, että yhtiöt ovat yhä useammin 
kasvottomia ulkomaalaisia suuryrityksiä, 
joiden vastuunkantokyky ympäristöä ja 
paikallista väestöä kohtaan asetetaan 
kyseenalaiseksi. Vaikka Outokumpu Oy 
onkin pyrkinyt hoitamaan velvoitteensa 
kaivosalueesta toiminnan loppumisen 
jälkeen, ei sitä tosiasiaa voi kieltää, että 
Lähekorven kaivos tulee saastuttamaan 
ympäristöään vielä pitkään.  

Kaivoksen päästöt ovat olleet julkisuu-
dessa ihan viime aikoina. Ruosteenpunai-
set jätealtaat valuttavat vesiään ympäris-
töön, läheiseen Iiksenjokeen ja sitä kautta 
Pyhäselkään. Vaikka kaivostoiminta lak-
kasi jo melkein 30 vuotta sitten, ympäris-
tön kannalta se on edelleen toiminnassa. 
Hammaslahden kaivoksessa eniten ongel-
mia tuottaa veden happamoituminen. Ha-
pan vesi muuttaa kasvillisuutta ja liuottaa 
kaivosalueen kivistä ja rikastushiekasta 
metalleja veteen. Happaman veden puh-
distukseen tarkoitetut kosteikot eivät ole 
toimineet toivotulla tavalla.

Geologian tutkimuslaitos suoritti alueel-
la tutkimuksia vuosituhannen vaihteessa 
ja tutkimusten perusteella rikastushiek-
ka-alueella vedet olivat laadultaan kes-
kimäärin lievästi happamia ja vesissä oli 
suuria pitoisuuksia rikkiä, rautaa ja man-
gaania. Suotovesialueella vesi oli hapanta 
ja pitoisuudet olivat huomattavasti suurem-
pia kuin läjitysalueella, mikä osoittaa ra-
pautuneesta maa-aineksesta liukenevan 
veteen runsaasti metalleja. Suotovesissä 
oli suuria alumiinipitoisuuksia ja raudan 
ja mangaanin lisäksi runsaasti muitakin 
raskas-metalleja. Onneksi kosteikot kui-
tenkin pidättivät raskasmetallien suoraa 
siirtymistä eteenpäin: Kunnostustyöt ovat 
haasteellisia, sillä mikrobitoiminta kiihtyy 
murskatussa kivessä itsestään pitkään. 
Kaivosalueen tulevaisuutta ympäristön 
puhtauden kannalta on kuvattu synkäksi.

Tämän kaltaista uutisointia vasten aja-
teltuna paikallisten huoli uuden kaivoksen 
perustamisesta vaikuttaa aiheelliselta. Kai-
voksen lopettaessa kunta teki selvityksen 
alueen jatkokäyttömahdollisuuksista muun 
muassa kalankasvatuksen, turkistarhauk-
sen ja bioenergian tuotannon kannalta. 
Samalla selvitettiin alueen raskasmetalli-
päästöjen riskejä. Selvityksessä todettiin 
kaikki kaavaillut käyttömuodot liian ris-
kialttiiksi tai kalliiksi toteuttaa, alue on siis 
maankäytöllisesti varsin ongelmallinen. 
Kaksi vedellä täyttynyttä avolouhosta ja 

ränsistyneet teollisuusrakennukset muis-
tuttavat päättyneestä toiminnasta.

On kuitenkin mahdollista, että tilanne 
muuttuu radikaalisti, sillä monikansallinen 
Fin Aust Mining on aloittanut tutkimukset 
vanhan kaivosalueen ympäristössä. Yhti-
ön tavoitteena on löytää kuparia ja muita 
malmeja noin 10 vuoden tarpeisiin.

Paikalliset eivät ole olleet kovinkaan 
innostuneita uudesta kaivoshankkeesta, 
ihmiset pelkäävät etenkin ympäristön puh-
tauden ja kotiensa puolesta. 

Kaivokseen kielteisesti suhtautuvat ovat 
aloittaneet kaivosta vastustavan adressin 
keräämisen ja perustaneet infosivuston 
facebook- yhteisöpalveluun. Hanketta 
kannattavat ovat olleet hiljaisempia, vaik-
ka heitäkin varmasti löytyy. Sanomalehti 
Karjalaisen kolumnistin tulkinnan mukaan 
paikalliset eivät lähde kodeistaan yhtä hel-
posti kuin Lähekorven asukkaat 50 vuotta 
aikaisemmin.

Onnettomuus
Työskentely kaivoksissa ja louhoksissa 
on riskialtista, eikä Hammaslahden kaivos 
ollut tästä poikkeus. Ensimmäinen kuolo-
nuhrin vaatinut onnettomuus tapahtui jo 
rakennusvaiheessa, kun työmaalla työs-
kennellyt mies jäi tapaturmaisesti puristuk-
siin työkoneiden väliin. Toinen traaginen 
tapaus vaati paikallisen kaivosmiehen 
hengen, kun poraaja jäi kaivoksen sei-
nämästä irronneen lohkareen alle kesällä 
1982. Myös läheltäpiti-tilanteita oli silloin 
tällöin. Kuuluisimpana ehkä tapaus, jos-
sa käytävä romahti ja maanpäälle syntyi 
syvä railo. Suureksi onneksi juuri kyseisel-
lä kohdalla maansiirtotöissä olleet miehet 
olivat koneineen kahvitauolla eivätkä jou-
tuneet välittömään vaaraan. Kaikkein eni-
ten julkisuutta saanut onnettomuus vaati 
kahden työntekijän hengen. Syyskuussa 
1985 kaksi ulkopuolista mittauskairaajaa 
menehtyi siinä määrin epäselvissä olo-
suhteissa, että onnettomuutta tutkimaan 
asetettiin monialainen tutkijaryhmä.

Artikkeli on toimituksen lyhennelmä 2015 
ilmestyvästä Pyhäselän historia- kirjan 
luvusta Hammaslahden kaivos, kirjoitta-
jana Jani Karhu. Luku perustuu monipuo-
liseen arkisto-, lehdistö- ja kirjallisuusai-
neistoihin.    
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